
แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วทิยาศาสตร์        รหสัวชิา 14101                                                 ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี   4 
หน่วยการเรียนรู้   การเกิดดิน    เร่ือง  การเกิดดินและสมบัติของดิน (การก าเนิดดิน)       เวลาเรียน       2      ชัว่โมง  
ผู้สอน  นางสาวอจัฉราภรณ์  เสียมไหม 
............................................................................................................................................................................... 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
วทิยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ว  6.1      เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ตัวช้ีวดั 

 ป 4/1  ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน 
ป 4/2 ระบุชนิดและสมบติัของดินท่ีใชป้ลูกพืชในทอ้งถ่ิน  
 

2. สาระการเรียนรู้ / ความคิดรวบยอด 
       ดินเป็นวตัถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เกิดจากการสลายตวัของหิน แร่ และการสลายตวัของสารอินทรีย ์ 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและอธิบายกระบวนการเกิดดินได ้
2. สืบคน้ขอ้มูลการก าเนิดดินได ้
 
4. กจิกรรมการเรียนรู้  
         กจิกรรมที ่1 กระตุ้นความสนใจ 
                1.   ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัดินในชุมชนของเรา  

2.  นกัเรียนคิดวา่ดินท่ีมีอยู่บนพื้นโลกเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ให้นกัเรียนคิดหาค าตอบและแผนผงัความคิด 
โดยใช ้application popplet  

             

         กจิกรรมที ่2    ส ารวจค้นหา   
              1. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ในนกัเรียนคิดวา่ดินท่ีมีอยูบ่นพื้นโลกเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  
              2. แต่ละคนน าแนวคิดของตนเองเก่ียวกบัการก าเนิดของดินมาอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มและบนัทึก
ความคิดของกลุ่ม 
 
 



     กจิกรรมที ่3 อธิบายความรู้้ 
              1. แต่ละกลุ่ม สังเกตภาพแสดงกระบวนการก าเนิดดิน และศึกษาจากใบความรู้เร่ืองดิน และใหต้วัแทน
กลุ่มน าเสนอความคิดเก่ียวกบัการก าเนิดของดินหนา้ชั้น 
 

กระบวนการสลายตวักระบวนการสร้างดิน ใช ้application popplet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกระบวนการก าเนิดดิน 
 
กจิกรรมที ่4  ขยายความเข้าใจ 
        1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการก าเนิดดินร่วมกนัวา่ “ในธรรมชาติ กระบวนการเกิด
ดินเกิดจากการสลายตวัของหินและแร่ท่ีมีขนาดใหญ่จนมีขนาดเล็กลง จนกลายเป็นตน้ก าเนิดดิน และการสลายตวั
ของซากพืชซากสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นธรรมชาติ จนกลายเป็นฮิวมสั จากนั้น พวกจุลินทรียจ์ะท าการยอ่ยสลายจน
กลายเป็นดิน โดยมีน ้าและอากาศแทรกกนัอยูต่ามช่องวา่งของเม็ดดิน กระบวนการเกิดดินในธรรมชาติเกิดข้ึน
อยา่งชา้ ๆ และต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายลา้นปี จนปกคลุมผวิโลกเป็นชั้น ๆ” แลว้ร่วมกนัตอบค าถาม ดงัน้ี 
           -   ทอ้งถ่ินของเราใชป้ระโยชน์จากดินในดา้นใดบา้ง 
           -   ดินตวัอยา่งท่ีเก็บมามีลกัษณะแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
            -  ดินตวัอยา่งท่ีเก็บมาปลูกพืชชนิดเดียวกนัไดห้รือไม่ 
      2.  นกัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และท ารายงานเร่ือง “การก าเนิดของดิน”    โดยใช ้ Application Keynote 
กจิกรรมสรุป 
      1. ครูประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนดงัน้ี สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะท างานร่วมกนัสังเกตการตอบ
ค าถามของนกัเรียนในชั้นเรียน สังเกตการตอบค าถามในใบงาน 
       2. ตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบในใบงานท่ี 3.1 หนา้ชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

สาร วตัถุก าเนิดดิน 

หินและแร่ ฮิวมสั 

ดิน 



5. ภาระงาน / ช้ินงาน 
 1.  ใบความรู้เร่ือง ดิน 
 2. การน าเสนอผลงาน 
              3. ช้ินงาน Application Keynote 
              4. ช้ินงาน Application Popplet 
6. แหล่งเรียนรู้/ส่ือ 
 1. อินเตอร์เน็ต 
 2. หอ้งสมุดออนไลน์ 
 3. Ipad 
             4. Projector 
             5. ตวัอยา่ง ดิน 

           
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือ 
1.  การสังเกต 
2.  ประเมินผลงาน 

1.  แบบสังเกตการท างาน 
2.แบบประเมินผลงาน 
 
 

  
8.ความคิดเห็นผู้บริหาร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                       (ลงช่ือ)...................................................... 
                                                                                                              (........................................................)      
                                                                                                                        ( ผูอ้  านวยการโรงเรียน ) 

 
 
 
 



9. บันทกึหลงัสอน 
     ผลการสอน
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
     ปัญหา/อุปสรรค
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
8.กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                         (ลงช่ือ)................................................ 
                                                                                                             ( นางสาวอจัฉราภรณ์  เสียมไหม ) 
                                                                                                                               (ครูผูส้อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบความรู้ 
 เร่ือง ดนิ 

              ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชน์และมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติเป็นอยา่งยิง่ เพราะ

คนสัตวแ์ละพืช ต่างกอ็าศยัประโยชนจ์ากดินในการด ารงชีวติ หากไม่มีดินแลว้ ส่ิงมีชีวติหลาย ๆ 

ชนิดจะไม่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้

             กระบวนการเกิดดินนั้น เร่ิมตน้จากการสลายตวัของหินและแร่ท่ีมีขนาดใหญ่จนมี ขนาดเลก็

ลงจนกลายเป็นวตัถุตน้ก าเนิดดิน และการสลายตวัของซากพืชซากสัตวต์ามธรรมชาติ จนกลายเป็น

ฮิวมสั จากนั้นพวกจุลินทรีย ์และสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นดินจะช่วยยอ่ยสลาย ซากส่ิงมีชีวติทั้งหลาย รวมทั้ง

หินและแร่ธาตุต่าง ๆ อีกคร้ังหน่ึงท่ีผุกร่อน มีขนาดเลก็ลงจนกลายเป็นดิน  

การเกดิดิน 

         ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชนแ์ละมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติเป็นอยา่งยิง่ เพราะคน

สัตวแ์ละพืช ต่างกอ็าศยัประโยชนจ์ากดินในการด ารงชีวติ หากไม่มีดินแลว้ ส่ิงมีชีวติหลาย ๆ ชนิดจะ

ไม่ด ารงชีวติอยูไ่ด ้

 

 

 

 

 

 

 



สลายตวั 

ฮิวมสั 
(อาหารของพืช) 

 

วตัถุตน้ก าเนิดดิน 
 

ซากพืช ซากสตัว ์

คลุกเคลา้โดยจุลินทรีย ์
และส่ิงมีชีวิต 

แผนภาพแสดงการเกิดดิน 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเกิดดินนั้น เร่ิมตน้จากการสลายตวัของหินและแร่ท่ีมีขนาดใหญ่จนมีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นวตัถุ

ตน้ก าเนิดดิน และการสลายตวัของซากพืชซากสัตวต์ามธรรมชาติ จนกลายมาเป็นฮิวมสัจากนั้นพวกจุลินทรียแ์ละ

สัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นดินจะช่วยยอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวติทั้งหลาย รวมทั้งหินและแร่ธาตุต่าง ๆ อีกคร้ังหน่ึงใหผ้กุร่อนมี

ขนาดเล็กลงจนกลายเป็นดิน 

หินและแร่ 


